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Håbet Henning Ipsen Hent PDF "De første dage i skolen var der nogle der sagde "københavnerskid" til Finn,
men han grinede bare fordi de talte så fynsk at de sagde "ski". Og det var jo noget andet."

Finn med stritørerne er flyttet. Sammen med sin mor og far er han flyttet til Svendborg, hvor Finns morfar har
fundet et dejligt hus til dem. Og en dag oplever Finn noget helt nyt – han møder Ute – og mødet med pigen

Ute Raub giver Finn et nyt indhold i tilværelsen, som han slet ikke drømte om!

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang række bøger blandt andet inden for
genrerne roman, noveller, erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1956
med romanen "De tavse huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og

han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen penge."

 

"De første dage i skolen var der nogle der sagde "københavnerskid"
til Finn, men han grinede bare fordi de talte så fynsk at de sagde

"ski". Og det var jo noget andet."

Finn med stritørerne er flyttet. Sammen med sin mor og far er han
flyttet til Svendborg, hvor Finns morfar har fundet et dejligt hus til
dem. Og en dag oplever Finn noget helt nyt – han møder Ute – og
mødet med pigen Ute Raub giver Finn et nyt indhold i tilværelsen,

som han slet ikke drømte om!

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang
række bøger blandt andet inden for genrerne roman, noveller,
erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som
forfatter i 1956 med romanen "De tavse huse". I en årrække var

Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og han har
endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen

penge."
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